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om magnesiumwater 
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AQA DRINK PURE –  
DE VOORDELEN

+ MAGNESIUMWATER RECHTSTREEKS  
UIT DE KEUKENKRAAN

+ BETERE SMAAK EN RIJKER AROMA 

+ EFFICIËNTE BESCHERMING VAN  
KEUKENAPPARATEN TEGEN KALK 

+ GEDAAN MET DRINKWATER  
UIT PLASTIC FLESSEN 

+ GOED VOOR HET MILIEU,  
GOED VOOR DE PORTEMONNEE 

+ WERKT ZONDER ELEKTRICITEIT 

+ GESCHIKT VOOR ORIGINELE  
BWT AQA DRINK-FILTERELEMENTEN 
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De AQA drink  

Pure-sets en de AQA  

drink-filterelementen  

zijn verkrijgbaar via  

de webshop van BWT: 

bwtwater.be
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Magnesiumwater
Haal meer uit uw kraanwater!

+ Meer vitaliteit met elke slok 

Voedingsdeskundigen raden aan om 2 à 3 liter water 
per dag te drinken. Wie deze waterbehoeften met 
magnesiumwater invult, dekt meteen ook een groot 
deel van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
magnesium. Een plus voor uw gezondheid, vitaliteit 
en prestaties! 

+ Meer smaak met magnesium. 

De wereldwijd unieke BWT-magnesiumfiltratie-
technologie haalt meer uit uw water. Substanties  
zoals chloor, zware metalen en andere deeltjes  
die de smaak van water beïnvloeden, worden bijna  
volledig uit het water gefilterd. Daarnaast wordt  
het water verrijkt met het waardevolle mineraal  
magnesium. Het resultaat? Magnesiumwater dat 
uitstekend smaakt, en de aroma's van koffie,  
thee en voedsel optimaal laat uitkomen. 

+ Efficiënte bescherming van  
keukenapparaten tegen kalk

De Protect-waterfilter onder het aanrecht vermindert  
ook het kalkgehalte in het water. Zo beschermt u  
uw keukenapparaten zoals uw koffiezet en uw  
waterkoker op een betrouwbare manier tegen  
kalkaanslag. 

+ Slim voor u, duurzaam voor  
ons milieu 

Duur flessenwater kopen om dan nog met zware 
flessen te moeten sleuren ook? Doe uzelf een plezier 
en stop daarmee. Door te kiezen voor magnesium-
water rechtstreeks uit de keukenkraan in plaats van 
voor plastic flessen doet u trouwens niet alleen  
uzelf maar ook het milieu een dienst. Want zo  
draagt u uw steentje bij aan het verminderen  
van de plastic afvalberg. 

Grohe-kraan met  
uittrekbare L-uitloop

Grohe-kraan  
met U-uitloop

De AQA Monitor 

De waterteller informeert de AQA Monitor over het waterverbruik. De AQA Monitor is  
de programmeerbare unit die onder de gootsteen wordt gemonteerd. Al naargelang de 
plaatselijke waterhardheid kunnen de instellingen op de AQA Monitor worden aangepast, 
kwestie van steeds zo correct mogelijk weer te geven hoe lang het patroon nog kan  
worden gebruikt.

Eén kraan, twee wateropties

De hoogwaardige kraan van Grohe is niet alleen een lust voor het oog maar ook  
een sterk staaltje technologie. Dankzij de gescheiden waterkanalen in de kraan,  
kan u zelf beslissen wanneer u magnesiumwater wil tappen, dan wel ongefilterd  
kraanwater — bv. voor de afwas. Zo kan u steeds ideaal gebruik maken van de  
filtercapaciteit.

De AQA drink Pure-sets 
Slimme totaaloplossingen  
voor uw keuken 

De AQA drink Pure-sets Urban en Loft bevatten alles wat u nodig heeft om 
het beste BWT-water bij u in huis, in uw vereniging of op kantoor te halen: 

– een hoogwaardige Grohe-kraan met U- of L-uitloop
– een programmeerbare filtercapaciteitsmonitor
– een magnesiumwaterfilterpatroon met aansluitkop

En dat alles zonder dat stroomaansluiting vereist is. 

Filters voor de AQA drink Pure-sets 

Alle AQA drink Pure-sets bevatten een AQA drink magnesiumwaterfilter voor een perfecte smaak en  
betrouwbare filtratie. Afhankelijk van uw drinkwaterbehoeften, kan u tussen 2 types en 2 capaciteiten kiezen: 

De filter voor meer magnesium - meer smaak - meer kracht

Het AQA drink-filterelement MP200 heeft een capaciteit van 600 l (gebaseerd op  
22°f/12°dH). Dankzij de innovatieve BWT-magnesiumtechnologie waarmee de filter is  
uitgerust, transformeert hij uw kraanwater tot magnesiumwater in vijf filtratiefasen.  
De filter vermindert niet alleen geur- en smaakverstorende stoffen zoals chloor en zware  
metalen zoals koper, lood of nikkel in het water, maar verrijkt het ook met kostbare mineraal  
magnesium. Bovendien beschermt hij uw waterkoker en uw koffiezetapparaat op een  
betrouwbare manier tegen kalkaanslag.

STATE-OF-THE-ART 
TECHNOLOGIE 
EENVOUDIG IN GEBRUIK

Zo werkt het… 

De BWT AQA drink magnesiumfilter wordt direct onder de spoeltafel geïnstalleerd en  
aangesloten op de waterleiding en de fitting van de kraan. De 3-wegkraan van Grohe is  
voorzien van 2 bedieningen: een draaiknop voor magnesiumwater en een gewone hendel  
voor ongefilterd kraanwater. Het controlekastje AQA Monitor geeft een geluidssignaal  
wanneer het patroon moet vervangen worden.

Magnesium  
Mineralized Water

Magnesium  
Mineralized Water

Magnesium  
Mineralized Water

PROTECT

Magnesium  
Mineralized Water

PROTECT

Formaat M200 M400 MP200 MP400

Inbegrepen in de Pure-sets – – –

Magnesiummineralisatie*

Chloorreductie

Bescherming tegen kalkaanslag – –

Capaciteit in Iiter 1.330 
@ 22°f/12°dH

5.000
@ 22°f/12°dH

600
@ 22°f/12°dH

2.100 
@ 22°f/12°dH

Totale hoogte  
(incl. ophangsysteem  
voor muurbevestiging)

385 500 385 500

* Aanbevolen voor waterhardheden groter dan 9°f/5°dH. 

Hendel voor ongefilterd  
leidingwater (warm of koud)

Gescheiden  
waterkanalen

GROHE 3-wegkraan

Draaiknop voor  
gefilterd magnesiumwater

385 mm

30 mm

Gefilterd 
drinkwater

Leiding-
water

Installatie in uw keuken: 

We laten u niet aan uw lot over. Een geautoriseerde dienstverlener van BWT  
staat u graag bij om het systeem vakkundig in uw keuken te installeren.

AQA Monitor:
bewaakt de filtercapaciteit 

BWT AQA drink  
magnesiumfilter


